
أسئلة المراجعةاصول البحث العلمي

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

ينبغي على الباحث عند اختيار عنوان البحث تجنب العناوين العامة مثل : (1)
 حمايةالمستهلكفيالسنةالنبوية.(أ)
 رعايةالشبابفيالسنةالنبوية.(ب)

 )ج(  دراسات أدبية .

)د(  رعاية األطفال في السنة النبوية .

المنهج :المنهج العلمي الذي يمكن من خالله التوصل إلى كثير من االختراعات واالكتشافات هو  (2)
 الوصفي.(أ)
 التجريبي.(ب)

 )ج(  التاريخي .

 )د(  االستداللي .

أحد مناهج القياس هو حمل فرع على أصل في حكم لعله جامعة بينهما .وهذا التعريف يشير إلى  (3)
 البحث العلمي وهو المنهج :

 التجريبي.(أ)
 االستداللي.(ب)

)ج(  الوصفي .

)د(  التاريخي .

يناسبه المنهج : البحث الذي يتناول دراسة سيرة النبي  (4)
 التجريبي.(أ)
 التاريخي.(ب)

 )ج( الوصفي .

)د(  ال شيء مما ذكر صحيح .

المنهج الذي يعتمد أحياناً على االستبانة للتوصل إلى النتائج في ظاهرة معينة هو  (5)
 المنهج :   
 التجريبي.(أ)
 التاريخي.(ب)

 )ج(  الوصفي .

)د(  االستنباطي .

أجاز العلماء الكتابة في موضوع سبق بحثه إذا اشتملت الدراسة على : (6)
 تقويمللدراساتالسابقة.(أ)



أسئلة المراجعةاصول البحث العلمي

دراسةجوانبجديدة.(ب)

 )ج(  تقديم نتائج جديدة .

)د(  جميع ما ذكر صحيح .

لى النحو اآلتي :خطة البحث تكون مقسمة بالترتيب ع (7)
 فصول،مطالب،مباحث.(أ)
 فصول،مباحث،مطالب.(ب)

)ج(  مباحث ، فصول ، مطالب .

 )د(  مباحث ، أبواب ، مطالب .

يقسم علماء البحث العلمي المصادر إلى مصادر : (8)
 أساسيةومصادرثانوية.(أ)
 مهمةومصادروغيرمهمة.(ب)

)ج(  حضارية ومصادر غير حضارية.

 ومصادر مفقودة .)د(  موجودة 

مما يعده علماء البحث العلمي في المصادر األساسية: (9)
 سجالتالدواوين.(أ)
 الصحفوالمجالت.(ب)

 الدساتير والقوانين. )ج(  

)د(  جميع ما ذكر صحيح .

أن يتعرف على مصادر البحث من خالل :يمكن للباحث (11)
 استشارةأقاربهوأبناءعشيرته.(أ)
 استشارةزوجتهوأوالده.(ب)

الموسوعات والبحوث والرسائل الجامعية . )ج( 

 )د(  جميع ما ذكر صحيح .

من وسائل التعرف على المصادر الرجوع إلى مدونات المصادر المتخصصة مثل: (11)
 صحيحمسلم.(أ)
 صحيحالبخاري.(ب)

)ج(  كشف الظنون .

 )د(  مسند أحمد .

يستعمل وسط البطاقة من األعلى : (12)
 لتوثيقالكالمالمقتبس.(أ)
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قاآلياتالقرآنية.لتوثي(ب)

 )ج(  لعنونة المعلومات التي تحتويها البطاقة.

 )د(  لتوثيق األحاديث النبوية .

وسيلة تدوين المعلومات المفضلة والتي تحفظ األوراق من الضياع وتنظم المعلومات حسب  (13)
 الخطة وتوزعها دفعة واحدة هي:

 الدوسيهات.(أ)
 البطاقات.(ب)

 )ج(  آلة التصوير .

ما ذكر صحيح .)د(  جميع 

النص الذي ينقل كامالً وبال تغيير هو النص : (14)
 منالصحفوالمجالت.(أ)
 منالقرآنالكريم.(ب)

)ج(   من األساطير الهندية القديمة .

 )د(  جميع ما ذكر صحيح .

يجوز اعادة صياغة النص المقتبس إذا كان هذا النص يعتريه : (15)
 ضعففيالتعبير.(أ)
 تعقيدفياألسلوب.(ب)

عدم احاطته باألفكار .)ج(   

 )د(  جميع ما ذكر صحيح .

في حالة اختصار النص المقتبس يشير إليه الباحث في الهامش بكلمة : (16)
 تأمل.(أ)
 تأكد.(ب)

)ج(  انظر .

)د(  تتبع .

الجوانب الرئيسية في صياغة البحث العلمي وكتابته هي : (17)
 المادةالعلمية،طباعةالبحثوتجليده،المنهجالعلمي.(أ)
 المنهجالعلمي،األسلوب،الطباعةوالتجليد.(ب)

)ج(  المادة العلمية ، المنهج العلمي ، األسلوب .

 )د(  األسلوب ، الطباعة ، المادة العلمية.

ينبغي على الباحث أثناء الكتابة أن يتجنب استعمال : (18)
 الكلماتالعامية.(أ)
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العباراتاألجنبيةاالصطالحية.(ب)

 .)ج(  الكلمات الفصيحة 

)د(  جميع ما ذكر صحيح .

 يستحب للباحث أثناء كتابة البحث أن : (19)
يكثرمناقتباسالعباراتواألشعارواألمثال.(أ)
 يتجنباالسراففياقتباسالنصوص.(ب)

)ج(  يحذف ما يشاء من النص المقتبس وبال قيد أو توضيح.

 )د(  يضيف إلى النص ما يشاء وبال قيود .

الباحث بالواقعية ومن مظاهرها :ينبغي أن يتصف أسلوب  (21)
 السجعواالرتباطبينالجمل.(أ)
 استخدامالكلماتالواضحةوتجنبالكلماتالغامضة.(ب)

 )ج(  اظهار الحقائق وتجنب المبالغات .

)د(  تحديد األسلوب وخلوه من إيهام معنى غير مراد .


